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 ةهباشُم ةيروطنأ ' 0 رعيمجلا ناك
 0 ل َنييرطمل ناك 1 نع ناك امل

 ىلإ ؛ عملو نادم نيل انو يعل ةريزجلا
 ينل َنَحّألا ار مات دبع 00 نايمأْلا ترن نأ
 ا تاَدّقَبعملا كْلَ لعت» 3 هل كيِرَش ال
 . ةيفارخ ٍتاَياكِحو

 ع يك يف ارك ريس يأ ةيقيرغالا ل
 م يّ يطال كلي ني يي ل
 باب نم وه ِءارقلأ ىلإ ريطاسألا و هذه ميدقت نإ ٌةميِدَقْلأ

 لاي ٠ نم هيف امل , يِذْل يقيرغإلا ثار فيم

 نم ًامْسِ َحّبْضَأو « ةّيلاعلا بادآلا وظْعُم كارل 3 م
 . ةكرتشملا ةيلاعلا ةييدألا ةفاقّتلأ

 و

 191/17 « ةظوفحم عئبطلا قوقح ©

 بسواشرب ه8 ا كك ةنامع

 فتوتيآ تربور :مويلا عضو
 مرك ةيهب :ةيملاىا انهتلقن

 :نورشانلا

 دتمل كوي دربيدِل نامل ةّبنكم
 وروبتفألا توريَب

 لوالا باتكلا

 تاَمفغنول

 ولراه



 0 وا
 روتونملاو سويسيت

 ٍدالب ةمِصاَع انيئَأ كلم سوير انآ ل ناك
 ,رد هلْ « نودياسوب َ يكحت تايلور 0 0

 . يقيِقَحْلا أ ناك

 ةَباعر يف هزل ك0 رص ناكل ليست ناك نيحو :

 م « قيرغإلا البف يزن يف يل ملم مَ
 دج ًارتموليك 1٠١ ىلاوح

 .ًاذج ةلبوط رمال ؛ كلت يف

 ع تناك ٌةقاس يِهَو اننا ير

 ماهل
 ضن افي مَضَو 3 ىلإ رح دوعي نأ

 كيتو « ين وُ دي منيح

 او «اَهيْمَت ني ضيسلا حسو حصل كل فَ ىلع
 . يِتيشاَح نْبَبَو يِرْصَق يف ينل ةكمنإ تايلا

3 
 ا 3 ََ ع ا



 ةَرْحّصلا ََقْرل هدهَج اع دب و 1 ٍمْعَرِو

 ني برقي ام ينم لب فيس بسوار 'عيسي مله

 0 نيرشع

 ان ىلإ 0 هنلحر و أ دوف 2 ّحِجن 1

 ايف ُهَقيِرَط ضبا دقق« ةَحَو 1 ةلخْا تناكو

 نأ لبق مهبل ىَضَقَو مهلئاقف « قل ع 0
 . هيأ ل ل

 مه نيا ةباحشس هجر تلح دقو ذاب ويس 16

 ايناكر مرام هرم راب لا ًالئاق هَل وحل
1 

 «9ِنْرْحْلِل مِنَ مهل ُبيِجَتسَت اذاَمِلَك .َنَرْحَي نأ

 ةريِزَج كلانه» : ًالئاق همه ا شوُيِجْنِ 1 ّحَرْشَف

 ىلع شوي اك طُي يونج شبر تبرك همس
 يف لوطن ىو 'يلا هَ ءاهيبيَج قيرطإلا داب
 اهيمأل ًاناَض ُهَل يح يوت نأ اهعيمج اندم لعو . ولعل

 .0 اهتَمالَسَو



2 
 ىلإ بك انيس لت ماع لك ٍفَو» : ًةلئاق فاَضَأَو

 ف 00 تيرك لإ 07 « اني
 1 «انتايتق ٍلَمْجَأ نم

 م كمل رق فن لاقيو»

 فطن يبدأ فطن وهو 250 مسا لع نوي بِعرُم

 اًنناَيفَو ايات ل 0 محلا ىلع شيع قس

 هل ًامانط

 0 هينا ُةّيبركلا ةنيعَسلا ْلِصَ ادعو

 ا ٍصَحَو

 ةيِدَمْلا َلْمَأ دقن يَ ا
 قع ِناييفْلا نم ًادجاو يِفْصَوِب 0 ىلإ 0

 نورا ْعَرْضَأ َفوَسَو

 ل ا ا 38

 وينر مك اروع َرصَب شوج هَ
 . هيَسسرَف راظتلا يف ضبْري ٌروتونملا ناك ثْيَح ٍةهاتملا نم



 نِكْمُي ال ءال» : ًالئاق حاصو « ُهَنيَأ سويِجيِإ نَضَبَحاف
 ل ا ماا ا ةع صا 2 نوع
 . يتيح ةّياهن كلذ ناكل يِنبا تقف يننا ولف .بهذت نأ
 د00 داود ملا 0 2- 2 1
 ةنيفسلا دوعت ىتح رصقلا نِم ٍلزعنم ن يف كئبحأس
21 

 1 تأ كثيح نم ةشركلا

 دب ال» : نطو ةعادو يف هيبأل لاقو سوُيسُيي سب
 مر ا ا 00 22 1 ر
 تومي نا لْدَعلا نِم الو ةمكحلا نم َسْيلف «بهذأ نأ

 .بْلَقْلا ظيِلَعلا سونيمل ًءاضْرإ وْحَنلا اذه ىَلَع انئاَيتفو اننايتف
 0 ل نق هك 86 اوابو 6 2.

 ضييبا اعارش عفرت ةنيفس يف دوعاو روتونملا عرصأ فوس
 2 ل لا 0
 . عرشأ ةقيرطب ةراّسلا رابخألا اوُمّلعَت ىتح

 ما ا 0 3 و
 كلِصت نا يلع ءاضقلاو يلشف ةلاح يف يصواسو»

 نحت ال كلا را اع ل يف ٌرابحأل
 ا

 .(ينوع يف ةهلالا نوكت فوَسف

 ىلَعَو . باَهَدلاب سوُيسيل نأ ُهَنِكك « ويجي كَ
 نم اًهاَّياحِض َلِمْحَتِ ةّييركلا ةئيفسلا ,تّنَأ اًمّئيِح اذه

 ىلإ َنِقنَق « مهيلمج يف سويس ناك تاّيبقْلو نايل
 تك



 ىَرسألا ديو «تيرك حاس سلا تقلب ارِخَأو
 نري سلا نإ

 كلم نبا نأ سوُنيِم كما قاس وإ فا

 امل مام اوي أبرم فسأل ني داك ان

 0 َنيِذَلا كو اري نأ ا 2 2 0 نَع

 .نيليلق روما ٍةهجاوُم ىَلَع
 2 3 ل 0# 00 0

 رورسلا نع مني بولُسأب ٍلَطَبلا 3 كِلَمْلا مكن

 يذلا ل ءاضقلا ةركف «ةرنَصْلَ يذفاب .جوزمملا
0 

 . ةعتملاو جاهتتإلاب لق ُدمَت 0 هيقاليس

 كنك ءعاَجُش َّلُجَب َكّنِإِ» : كِيَمْلا هل لاق 3

 ”كللم نا كلا ليا يمل يَ قَمْحَأ

 هني و الك «قهتسلا يف كيم لف كسب ذو
 اذن

 نإ ! كلما اهْبأ» :ًالؤاق ِةَعاَجَسِب سوس ُهَبَجَأَ
 ءانأ ام . كتياهن لس ون 1 ل ردح رع

 فرس كدر رخل يكل ع 1 كم



 نأ نذألا تع «ولاع وص شوو َكِحَضَ
 م «شيِدَحْلا ىلإ يِفْضُ تناك ينل « يان كعب
 تقلا اذه أ يف وكت هس اتدَجو لب كِحضلا كرا شن

 ىلع ّمْرَعْلا ِتدَقَع مث . اهابأ ىّدَحَت يِذّلا ميول ٍعاَجُشلا

 ٠ هَنلَعاَسُم

 زل تْنمَتَو « سرحلا مُهَداق نيج ىَرْسألا ىَلِإ تكدَحَف
 . مهتَدَعاَسمل ُهلعْفَت نأ نِكْمُي ام فَ

 هد يع ب كل هلا وع ىو دفا عاج يك هر ياذا عر ع
 تّلاق مث «روونملا ٍَضْبَف نم دَحَأ تلْفَأ نأ قي ْمَلذِإ

 ترطخ ام ناعْرَسَو « جرخَم كانه نوُكَي نأ دب ال هيف يف
 . ةركف اهلابب



 77 ا

 آب رطل "ني ِ ىلبرثألا يف هاو سين دب
 فاشل الل ٌدهاتلا كلت تناك .ةهاتملا مسوي
 اذإ ثْيَحِب تاجيِْمَتلا ٍةَرييكْلاو مالّظلا ةكلاحلا ٍةَدَقَعُمْلا

 عرمرم "نمي ةملُطلا وذ سو ام ناكم يف
 .ةَسئارق مهني نأ راظتلا يف

 يف تللست مث ءٍدعب نم ىَرسالا رثا يندايرا تفتقاف 85 ا ل ه٠ هر

 . سويس ناكم ىلإ ِءوُدُه

 انأ» : هل

 .ءاههتلإ جات فوق «تيهلا ليتم دخَ قيس
 .يفوصلا ناطيخ ني ٌةرك ىَرخألاَ نس (هادخإ اذن يا اه نيلي ل شويسي رظن مالّظلا يف ىَرْسَألا سرَحْلا كر اًمَنيِحَو



18 

 ها -
 مو هلم هلع ْبِحَي ام ٍلاَحْلا يف ُسويشي فرع

 اذه ٍفرطب رك « مُكيكامأ اا .هلوعب نيرخآلا

 قش «رخآلا فرعا انَأ كيس را م طبخلا

 . روتوتملا ع تحتال يقبرط

 ا عيفرلا ق دانا افرعو هتلحر اوس ا
3 1 

 . ةهاَتمْلا َبعرم ةجاوُيِل ودي يف

 ف دهم وسهم
 ىَدُحِإ تناك "و نيباترم َنيِروُعَدَم نورخآلا رن ةفلخو

 يفاخت ال» : نلوم اهثدهب اهتاَيفرو 0 تاما
220 ٠ 2 

 . تاروُعْدَم نك نهسفنأ نها مغرب ١. سويسيي انذقنيسف

 دعي فوصلا ل ًاكرات رَذَحَو ٍءطَبِب سويس

 ل ين تالا نش ىلع هَقيرَط م

 .واَجّنا لك يف َةَيِولُمَو 0

 ل ع ةقانك ٌمالّظلا دبش َةَهاَتَمْلا يف طوب ًملُكو

 . ًامْجَح فوصل 0



0000 
 3 سويس د

 2000 نأ هن ال ناك كِذل . ةَظْحَل آ بأ يف ٍةَدِمْعَألا

 مق لك يف هات

 قرب نكي م ُهْنأ ريغ «وابتناب تصْنْيَو فقتي ناك

 سوس 3 ّك ؟ ةّهاتَمْلا يف يني ريشي ل :رويوتملا

 ع هدي مام ةلدْيسلا مالّظلا ّبُجُح َقِرتْخَي 0

 .ماجحلا هذه ءارو ام ل

 017 ا د 2  سعم دع

 روتونملا لوح تَيِكُح يتلا ّصَصِقْلا َرَكَذت اًمدنِعَو
 مرا لع كرا

 سال « يهني نأ شي ناك اذه ىَتَحَ
 ًادَبَو جار . ٍدعباصأ ّنْيَي يفوصلا ياني رعَش ىَتَح تول

 ا اهلا فلي

 ا 2# فز 22 6
 يف ّمّدلا ٍِتدَّمَج ةعزفم رمش هل نم عرس ةأجنو

5 



 ارثز

 لا
 صقل ام َناَعرسو رون شأر هَل رْخَض ٍلْجَرك رتل

22 

 ذدخأو سويس ىَلَع ٍشَْو ناك َّلَطَبلا ّنِكل .
 ١ او هني دعا قرم ولاتقََْو داعب ةهئاجف « ًادعتسم

 را
 ٍتوّصِب روخَي ٌوْهَو ًاعيِرَص شو زحف 0 بح

 .دَبألا 0 نم 000 ارّيْساَف 2 عقم

 وله ني هيو قير نيتي نأ انآلا سوي لَ ناكو
 رس نأ عت ةَهاََمْلا
 ع وف
 نا هيلع اع ناك ام 5 0 تام دقف . يضوؤوخلاب رشي

 :: ناك نح لإ ًادئاع طْبَحْلا تي نأ وه هب وق

 ةكيسألا نم م ًاريثك اًَقلاَو « هتيؤرب رب اوجَهَتبَف . ُةاَقِدصَأ
18 

 .روتونملا
 وود دع 6 0
 مهتلهذأ نيا سرَحْلا ُهواَقدْصَأَو سوُيسي ره 1

 رْضَفلا جراخ [وقيرط قش ردها ءميتفرل ةَشْهّدلا

 ايَرداَخَو « ةورداغ هنم ِءارْجأ يف ناريثلا اولعشأ نأ دعب
 ه رعخغدل

 . مهعم يندايزَأ

- 



 كلذبو قرتحي سوسونك يف سونبِم ِكِلَمْلا ٌرْصَق َناَك
 ,اليشملا كلملا 2 ىّهَتنأ

 0 2 م 3 0 0 ك6 01

 مهن ماا هور كا
 00 ءوع#

 . هزوتونمو سونيم تام دقف 1

 .ًارصتنم ِهِنَطَو ىَلِإ سويس رحب

8 

1 

 را يدلل سيان ىلإ قيرطلا يف

 ا ىلإ يابو ع ةبحصب تاّيفلاو نايل رو

 .ةَليِمَجْل رجلا مِلاعَم اوُدِهاَشُيل

 ل ار
 . ساعنلا اًهَبَلَع 0 * قيما اهَدْحَو 0 كو

 ارحبو هقافر اعد اَدهِلَو . اعْرَ اهب قاض دق ُسوُيسْين َناكَ

 . ةريزجلا يف يق اهنيكرات
0 



 ذل

 ىلا ا لا 2
 وِدْعَو 0 هع ىلإ ِهِتَنيِقَس ىَلَع عارشلا َريُ نأ

 .هيبأل

 ناكف . ٍقيرغإلا د ٍدالب يذ هنبا ةَدْوَع رظنني شويجيإ َناكَو

 رخبلا ىلع ضر لاع 'يِرْخَص ردح ىلع ميلك سي

 نم ةمداق لا يف ةئيِقس ىلع ٍةَْبقاُبَو « يبوَُجْلا

 ت6

 0 اا او قا ل كر اعلا

 ْدَق ُهَنبا

 « كمل 57-5 م آو ٠ ااا 0 0

 توم يف بسلا ناك هنأ ًادبأ هتلر ان عِطَتسَي مَ كك

"37 
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 (يعافألا تاذ) ٍنوُجروُجلا سشأرو سوُيسزيب

 « سوفيربس ةَريرج يف ةيئاثلا انتروُطْسُأ ثواوح مق
 . اًيكربو نانويلا نيب ةحبإ ٍرْخَب يف رج ٍةَدِع ىدحِإ يهو

 « سوفيرببم ِيِداّيَص دَحُأ سيئكيد َناَك روي تاَذ
 ىَرَب هب اَذِإَ .دلثم نم بْرُقْلاِب ءىطاشلا ىَلَع يِشْمَي
 ىَلَع طارت جاوْمألا تناك .ٍرْخَبْلا ةفاح ىلع 5

 - عدمت
 ا

 وهو هي ري قو دج ًاليقك قودنصلا ناك . ٍرَبْلا

 نا َلءاستو « حف نب ًافئاخ نوكي ذاك

 . ةلخاَدي نوُكَي

 اكو ٠ اَهَرصَب تقر ءاسَح هاف ولاد ىَأَ َقَ

 3 اًهيَعاَرَذ نيب



 "لا كلل تحب يو يا ترق نا نك
 (ةلتفي فوم ةديح نأب سويسركا ربخأ دق ل ناكو 0 0 ا

 دق ناك ءقهلآلا كلم سور نكت .ًالّقطأ بَ جور ذأ طق ال ىََح نياَحن نم هَ ياناد ىلع قلع رم عدس
 ا ا

 م ل و
 اهَعَضَو اذهل ٠ ياناد فَي نأ اشي لَو عر هلع وساد
 .رخَبلا ىلإ امه فَدَقَو «قوُدنُص .يف اعيش

 ىلإ اههَدَحأ اَمَُدَجَوَو َقوُدْنَصلا شيكي مَن امْنَِو
 ٌ ماعدم

 لح ناك امك سوف ل اكلم ل7 ناي ا

 ندد د ل ا
 5 ل وو هان يزاد كرفت تاكو ويصل تا هما اع

 «لاَّمَجْلا ةعراب يِهَو « ياناد ىلع ُهرَظَت مو اَمَنِحَو . ةَهلآلا كِلَم

 دق تناك ياناد نأ َرْيَخ ءاهَجورتي نأ دارو « اَهَلاَمَج ُهَنَق

 و



 نخل

 البث هل اَعَد ًالْفَح شييكيديلوب مك موي َتاَدَ
 ضرعتْسَي لح «اضْنأ يانا هيَ اعدَو ٠ ا ةريزجلا

 ل رولا اًهيِرْغبف ٠ اَهَماَمَأ تاور

 نكمل .رصَقْلا 5 َكِلذَك بس شويري بهو
 نأ كِلَدِب 2 َنيوْعَمْلا عوج نيل ُهنِكْلَو 0

 ةانحتا اتناك اَهّنأ مَع الا ع

 َوْحَت ٌةَئافتْلا 00 نم تتاح ٍلْفَحْلا َءاَثأَ
 يتيح اي يلاعت» : ْمِسَتْبَي وهو اهل َلاَقَو « ياناد

 ام كح تيل ردم يق د كا

 . كبل يهتشي

 انأ اهي ةعِناق انأ» : الوب تَباجَأَو «اَهَسأَر ياناد تره

 .«ةيناث رجاوزلا يف ُبَضْنَأ تْمَلَو ء سييكيديلوب اب هبف

 نم ريمي داك مطرب ماستنإلا نع لليل نكي لَ
 .بَضَعْلاَو_ٍِْيَعْلا



 ُلبقَف ثيحب ٍةعاَجّشلا نم َتْنأ لهم: ًالؤق ُهَلأس مَ لاب لكو ٠ عوُمجلا يلسو نم شوب كربلا | عكر م 010 9
 (؟ يّدحتلا ( كَجوَرتت نأ ْبْعَرَت ال 1 3 « ُكِلَمْلا 3 : ًالِئاَ

 .0 مالَس يف شيعت اهعَدَف

 نأ "طَتسَي نآ ُهّنأ مَعَ .ًابَضَع ٍكلَمْلا انْيَع تبهَتلاَ
 . اهنا ىّدَصَتَي ُسوُيسْريب ماد ام ُهَل َةجْوَر يانادب َرفْظَي 2 م

 كلما َكِحَضَو .لوبقلا ليلد ِيسأَرِر سوير مو 0 2 2 . 00
 يل َرِغْحَت نأ َكاَدَحَتَأ ْنَذِإ» : لاق «رِصَتمْلارِفاَظلا كِحَض ىو 22 ور هو 0 م

 . 2( يعاقألا تاذ) ٍنوجزوجلا سار ا ا 7 4
 ع ضْفرلا عطس مل هنأ َريَ «ًاروعذم سويسربي جارت يف ياناد شيعت ْذَق» : ركمو ءاهدب سيتكيرلوب لاقف 6 ديرو ودع هلا 4 16 2 يا 1 م

 رت مث ؟نوجزوجلا أرب دوعَب نأ هَل ىتاتي ل اع اد الل فو نكلُو .(ايدحت تلبق اذإ مالس كد 0 8
 .ِْذَأ يف نِطَي سيتكيديلوب ّكِحَصَو ٌرْصقْل 4

4 
 ا



 8 6 نوي كو ” تانج روج تناللثا كلاش ناكف

 ٍدْنَصِب « نهروُرْعَو نوتاليخ َءاَرج « ةهلآلا
 أذ باتو ٠ بلحملاك بو ءنرلا ني حبل هل راسن
 .رثَشلا نم الدب عافأو ءٍناَسألا ناكم

 ا راك ماع اللام اك 6 6ع 0اهع م2
 ناّسنإلا خّسمت نوجزوج ينبع ىلإ ٌةَدِحاو ٌةَرَظن تناكو

 اريح لاخلا ف
 ىتاتي فيك ذإ . انيزح ٌرصقلا نفوس رداع اس لا ل ا ا ا ا

 0 هام ع ا ّ
 دكت ُهَنِإ ؟اهنِم ةدحاو َلتقيو تاتوجزوجلا ىَلَع

 . قْتَحُم توم ىلإ ةلسزأ ذَق سيكل

 2 2 0 وس نو 2 75 2 راو

 ىأَر مث َراَصْبَألا فطخَب ذاك رون ّجّهْوَت ةأجفو
 ! سويسري » : ًالئاق امهدحأ هبطاخو . همامأ نيفقاو نحس ٠ 2 2 0 هم
 ف 114 ع
 ةهلإ ءانيثأف انأ اّمَأ .َكِتَدَعاسُمِل سوُيز كوُبأ انّلسرأ ْدَقَ



 هه
 2 8 4 ئطاش ىلإ ّلَصَو ًاريخأو ٠ ًالبوط انفو هناريط يف ىَضَق . ناحبشلا ىقتخاو « ةيناث ُءوَضلا هوت رصبلا حمل يف ل ل مر لل ا د 5 0 ف 6 دو اءاضلا ر.ع

 َنْبَأ الو ءوه نبأ فرعي ملف .باَبضلا فيثك لظم ِرحَب #2 لل ا ا 53 1
 : يه اُهايادَه يف ِةَمْهلَو فغشب رظنلا سويسريب معنا م 01 ا ا 2 ل

 0 50 لا ١ 2 4-2 ا هس ا . تانوجروجلا نع ثحبي 4 ىلع اهب ةَبْجو قارب لوفضم عزدو « سوقم داح لجن تاع رجلا رع كح هد ا ا ل مد -
 نك .ئطاشلا لفسا تايدامرلا تاوخالا ىار مث اذه لئبو . ِةَحَّنجُمْلا ٍلدانّصلا نم جوزَو ءةعّبقو « فَ
 ا 00 هوس هال ت67 + 3 ل 00 1 ه ل 1

 انو ةدجاو ًانيع نهيب َسَساَقَتَي كو ٠ تاحببقو تانسُم 1[ خولي يف كش ريغ نم َحَجْنَب نأ دب ال هللا نم نعل
 شيعت ّنْبَأ فرعي ينال تادبجولا نك امك . ْطَقَف ةدجاو ا

 ناكم ىَلِإ سويسري َنِشْرُي نأ نهنِكلَو ٠ تانوجروجلا نسب 0 ناك 2022 62 هدانا

 .ِهَفاَدْهَأ

 ٍلَدْيّصلا ةطاسَو هنأ سوير فْشكا
 0 ل لا 2 يي
 .وجلا يف قلحي نأ عيطتسُي يرحسلا

 .راظنألا نع يفخَي نأ ْميطَنسَي هيأ ىلع ٍةّيقلابو 7 0 ا
 يف « يورو لابج َقْوَف لامَّشلا دات َراط ٍديِدَجْلا ٍلَمألا اذهب
 . تاَتوْجْروَجْلا ىَلَع روثعلل هقيرط

0 
 م



 0 ك .رظناَو نهقوف 1 , ةتعبف سويس ىدترا مرا م روت ١» واو وا عكف
 .تاوحألا ىَدْحِإ تناك اهنيِح نسلاَو َنْيعْلا عنا « ضنا

 مم.
 . ىرخآلل اموات

 5 م
 3 ع لا 2ع" نق « تانوُجْروُجْلا دج س أ يتنربخأ » : هلوَقِب نهنم َرِخَسَو

 0 يف 1ك ذو ع ب تفذق الو
 َندشْرأَو «ابضغو افوخ تايدامرلا تاّوخالا 0 ل وعر اهدع ك6 200

 مصل ٍناَكَم ىلإ سويسري
 هع ال

 مث نهيزاجب رياح كأإ ١ نونو نهنيعِب صور ىَتنلَ
 ! تتانوج رجلا نحمي دكاذلا ضرألا ىلإ ًاهجّنُم ٌراط

 ينل هتك ادلا ضل كلت سويس دودسريب لَم اننيحو
 ناَسنإلا َنِم ًالاكشأ ُهَلْيَح كأَ ٍقمشلا ا ايس
 ىلإ ٌةدجحاو 0 كاك نقف يات نول كد 0

 دا نارحلا وَ َناّسْنإلا عي تارا درع
2018 

 0 لءاسو ع سويسري قورع لخاد م دمجت

 ُديَِعْلاُدَدَعْلا َلِثَق ْثْيَح ْحاَجّنلا هل يا



 رسايل 0 ٍتانوُجروُجْلا ىَلَع سويسري َثَ رأت
00 

 هيلع ةرظن يلي نأ سويصرب عاّطتسا كِيذِل .روُحُصلا ني
0 

 . نمآ وو
 هم هر

 ني ةبيوتحلا يعاقألا أ الإ تاَمِئاَن "نك هنأ مْعَرو
 لق را كلذأ ًآَلَمَ ٠ ةئِدَصَو ًادْقِج ىَولتت تناك َنِهِسووُ
 ابارتقا نهتم برقي نأ هل 00 ا 9 سويسري

 رَجَح ىلا لو نأ ع ص ًايفاك

 واغر ع 0
 يفر هند ٠ ع هع يتب امة ضرع هد

 درا نم قاربلا لا ُهبَطْعَأ نق تناك اَنيِئَأ نأ

 0 ٍتانوُجْوُجْل َرَوَص حوضوي ىأر د هل
 ماَمألا ىلإ َن َفَحَر ٍقاروك عودا مدختسا
 1 داو ٍةيْرصب هِي تانوُجْروجْلا سرك
 . اسوديم

١ 
 هَل ل

 2 هم

 ايف ةعضوو وق هب كَسْسَأو ءاسوبم أر ىَلَع ضقت
2 2 

 هلَدْنَص خس ٌوَجْلا ىلإ قلطلا مل .هيلع ًانموم هِتبْعَج



 ناتنوجروجلا هتعبت وجلا ىلإ سويسريب قلطنا اًمَدْنِعَو 02 ا يل ا ا حا
 اًمهيسأَر ىلع يعاقألا ِتِّسَهَو .ناخرصت اَمُهَو « نايرخألا 3 1 0 7 هلام 9 4 ادع هم

 فيقتل ُةَرِطَحْلا نيتنوجروحلا ُبِلاَحَم تلاطَتسَأو « تولت
 ,قاحّللا ني اههنكَتُي ل اح ةَعرسلا نو لَ ُهنِكلو لَ
 هب

 لوانَتم نع ًاديعب يوقلا هلدْنَص ُهَلَمَح ام َناَعَرَسَو تا ه0 0 0 0 ا ا ها
 ةلواطتللا نيتنوجروحلا بِلا تناك دقف « ٍنْيتريرشلا امهيتضبق ل م : ا د

 .ٍةْزَم لك يف ةبئاخ دوعت هول

 . ضل ىَلَع ةحورطم ءاسوديم « اًمهِتخأ 5 د 8 ا لج ىلع طايل نيسلاب ناتوجْروُجْلا تدلع مَ
 ضييبألا داوجلا ايد نو قنا اهنابقارث اتناك امني د مع 2 520006 م و هن دعا يل
 .لاَمَجْلاَو ةَفاَشَرلا ْرمَر « سوساجيي « حتا 22 سيال و ب
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 ًارظنَم كر رجلا ىَدَحِإ قو سوس كح مدعو

 ٍبناَجب ٍةَرْخَص ىلإ لم لسالسلاب د ٌةاَنق دَهاش .ًايرغ

 نإ طع ٍضرألا م ًاعيرَس و ُهَهاَجَنا َلّوَحَف حبلا
 .ًافوخ حرصت تناك يتلا ِة ٍةاَنفْلا بناج 00

 يذلا نّمَو 0 0 اهَدْيَك كف نأ َدعَبَو 14 هم هم 0 2 2*8 مودل

 (؟اذَكَه 7

 انج يأ شو ا 0-0 00 هلإ ع 2 0. عب

1 2 7 00 
 ريطن فوسو « يبي 00 00 اهل َلاَعَق
 . (ِشْحَول اذه نع 0



 ! ند : حرصت يهو « هَل تراظأ, هاج
 ٍلكشلا ٍبيِرَغ نيتي اذإَ شويمريب تقلا را شخول
 .رخَبلا ني ْجْرْخَي ٍْخَض

 ال ًاحاليس كِل يِنِإ . يفاخت ال» :لَطَبلا 6
0 

 خيم و لاَحْلا 2 . نوجروجلا ا 0 اذه لاق

 .ارجَح رجح يلا

 ىلإ اَهْبَحَطْضَأَو «اديبوُردنأ اح سويسري دقن اذهب
 .ُهَل ةجْوَر وفير بس

 رق ىلإ سويسري بهذ شرم ىلإ الضو اًمَْنِعَو
 ورع سييكيليلوب اليخ ين ف نكي مل هلأ كمل
 كا كِلَمْلا و « نوُجْروجْلا ا عم َدَحَأَو

0 

 . ذوي فوم سويسري نأ لق مهاب رْطْخَ ٌرطخَي نكي ل



 ' داك د دوق
 «؟انُه لَمْفَت اذام» : ُهَل ًالئاق ةسباع َةَرْظَ

 2-5-2 0 34 وعام فمر
 أرب كتثجو « يِدْعَوِب تيفو دقل١» : سويسريب هباجاف

 . «نوُجْروُجْلا
 دال # 6-6 0 2 0

 نيأرب دوعي نأ دَحأ عيِطَسَي ال ْذِإ «بؤذاك تنأ» : الثاق تي ل 200000 2 >0 كَِمْلا َّحاَصَو « ُهواَقِدصأَو سيتكيديلوب كحضف
 ا

 نوجروج ١ .

 كو ف < دع 26 1 و ا
 هاَريل هضّرعو سارلا سويسريب جراف

31 2 
 م . عيِمَجْلا

 َسأر انيث“ ىدهاو «ةهِلالا ايادَه سويسريب داعا مث 2 0 ا ام

 .هل اهيدعاسُمي هن ًافارتطا اهعزد قم اًهعَضَل ٍنوُجْروجْلا

 ها



 ين ! هلا ناك امك . يناهسجلا ٍلاَمَكلاو بابشلأ َهَلِإو
 ويا ىلع َةرَُل نيا نم ًاقيرف مم هل

 .اكلأ شوحولاو ديل لإ

00 2 
 ءاسنلاو ,جاوزلا ةهلإو ءسويز ةجوز

 . سوبلأ لبَج ىلع ٍةهلإ ىزقاو

 , سدقملا ُهَناوَبَح رو ناك



 «ريطاسأو تاياكج» هَلْ

 اة
 يِرْخَسلا حابّضِلاو نيدلا ُءالَع 7

 رْقِلَج تالخر 0

 (ُلَمَألا ثباتكلا) بوُسْيِإ تاياكج

 (يناثلا باتكلا) بوبي تاياكح
 لوألا باتكلاو ةَروَبْعَم ٌريطاسأ

 يناثلا باتكلا) ةَروبْفَم ٌريطاسأ ٠
 كيك ري م
 ٍلوهْجَلاا سرافلا ُتارَماَحُم 4

 يريحبلا ليال ٠
 يملا ٍرْفَّصلا راف ١

 نيتنوفال تاياكح
 ةّيمَلاع تاياكح 1

 591165 740 ميقطأع

 انناولأ لَوانتَ اًباتك ١0٠ نمرتكلا نآلا ةملاطلا نكح ساي
 .نماهب صاخلا نابل ابلظا . راّمعألا فلّتح بسانت تاعكوضوملا نم

 توريَج- حلّصلا ضاّيير ةحاَس - نائثل ةبككم


